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STRATEGIA ShORTSTACK
Dodatek

Podstawy

Jak grasz przed lopem?

Jakie układy możesz traić na lopie?

Jak grasz po lopie?

Początkujący
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Podstawy

Na jakiej pozycji grasz?

2 późne pozycje

3 środkowe pozycje

3 wczesne pozycje

2 pozycje na blindach

Dealer

Limit Potrzebny bankroll
Wkupujesz się do 
gry za ...

Dokupujesz się gdy 
spadniesz poniżej ...

Opuszczasz stolik 
mając więcej niż ..

NL10 (0.05/0.10) $50 $2 $1.50 $2.50

NL20 (0.10/0.20) $120 $4 $3 $5

NL25 (0.15/0.25) $150 $5 $3.75 $6.25

NL50 (0.25/0.50) $300 $10 $7.50 $12.50

Zasady zarządzania kapitałem

Gracz rozdający karty oraz gracz po jego prawej stronie są na późnych pozycjach.

Trzej gracze, którzy siedzą po prawej stronie graczy na pozycji późnej, są na pozycji środkowej.

Trzej gracze, którzy siedzą po prawej stronie graczy na pozycji środkowej, są na pozycji wczesnej.

Obu graczy, którzy zapłacili mały i duży zakład w ciemno, nazywa się blindami.
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Jak grasz przed lopem?

Jeśli nikt jeszcze nie podbił, podbijasz z ... 

Jesteś na wczesnej pozycji JJ do AA
AK

Jesteś na środkowej pozycji 99 do AA
AK, AQ

Jesteś na późnej pozycji lub na blindach 77 do AA
AT, AJ, AQ, AK, KQ

Tabela rąk startowych

Jeśli przeciwnicy dają akcję, wchodzisz za wszystko z ... 

Przed tobą było 1 podbicie JJ do AA
AK

Przed tobą były 2 lub więcej podbić KK, AA

Za tobą było podbicie TT do AA
AK

Resteale

Grasz resteal z
88 do AA
AJ do AK

Przy restealu przeciwnika wchodzisz all-in z 99 do AA
AJ do AK

Jak wysokie są twoje podbicia?

Przed tobą nikt nie podbił 4 big blindy +
1 big blind za każdego gracza, który dołączył już do rozdania 

Przed lub za tobą było podbicie Wchodzisz od razu za wszystko  

Grasz resteal / ktoś gra resteal przeciwko tobie Wchodzisz od razu za wszystko 
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Jakie układy możesz traić na lopie?

ŚRODKOWA PARA 

Gotowa para na ręku i jest tylko jedna wyższa karta wspólna.

NAJWYŻSZA PARA

Para składająca się z jednej z twoich kart wspólnych i najwyższej karty wspólnej.

OVERPAIR

Masz gotową parę na ręku i nie ma wyższej karty wspólnej.

OESD  

Cztery kolejne karty, którym od góry lub z dołu brakuje jednej karty do strita.

DRAW DO KOLORU (FLUSHDRAW) 

Cztery karty w jednym kolorze, którym brakuje jednej karty do koloru (lusha).

Twoje karty

Twoje karty

Twoje karty

Twoje karty

Twoje karty

Flop:

Flop:

Flop:

Flop:

Flop:
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Jak grasz po lopie?

Podbiłeś przed lopem:

Rozgrywasz:
■  Środkowe pary, najwyższą parę, overpair i każdy lepszy układ + OESD i draw do koloru

Sposób gry:
■  Jeśli nikt nie stawiał zakładu, stawiasz około 2/3 puli.
■  Jeśli ktoś postawił zakład, wchodzisz od razu all-in.
■  Jeśli postawiłeś zakład i za tobą było podbicie, wchodzisz od razu all-in.
■  Jeśli masz postawić zakład za więcej niż połowę swoich pieniędzy, wchodzisz od razu all-in.
■  Jeśli przeciwnik tylko sprawdzi twój zakład na lopie, na turnie wchodzisz za wszystko.

Nic nie traiłeś?
■  Jeśli pula na początku rundy licytacji jest już dwukrotnie większa niż twój stack, 

 to w każdym przypadku wchodzisz za wszystko. 
■  Jeśli podbiłeś przed lopem i masz tylko jednego przeciwnika, to w każdym przypadku 

 stawiasz około 2/3 puli. Blefujesz i jeśli przeciwnik się nie podda, przestajesz blefować.

Nie podbijałeś przed lopem:

Rozgrywasz:
■  Najwyższą parę (z przynajmniej waletem jako drugą kartą), overpair i każdy lepszy układ. 

Sposób gry:
■  Jeśli nikt nie stawiał zakładu, stawiasz 2/3 puli. 
■  Jeśli ktoś postawił zakład, wchodzisz od razu all-in.
■  Jeśli postawiłeś zakład i za tobą było podbicie, wchodzisz od razu all-in.
■  Jeśli masz postawić zakład za więcej niż połowę swoich pieniędzy, wchodzisz od razu all-in.
■  Jeśli przeciwnik tylko sprawdzi twój zakład na lopie, na turnie wchodzisz od razu za wszystko.
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